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FINANCOVANIE VÝMENY PODVOZKOV CAT®

je účelový úver a vzťahuje sa na všetky opravy a výmeny podvozkov pásových strojov Cat®  
v celkovej sume nad 10 000 € bez DPH. Pri schválení úveru zákazník zaplatí celú sumu DPH  
vopred a financovanie s nulovým navýšením je na 1 alebo 2 roky. Táto ponuka je pripravená v spolupráci  
s Caterpillar Financial Services ČR, s.r.o. organizačná zložka, a jej odsúhlasenie pre konkrétneho klienta podlieha  
schváleniu v zmysle interných pravidiel CFS.

Platnosť ponuky: 13. 12. 2021 – 31. 3. 2022

VÝMENA PODVOZKOV PÁSOVÝCH STROJOV CAT® 
NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENIA CENY
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KONTAKT
Obchodní zástupcovia servisu – PSSR

SK 0910 859 013 michal.zosiak@zeppelin.com
SK 0903 901 328 jergus.omasta@zeppelin.com
SK 0902 267 275 andrej.franko@zeppelin.com
BA 0903 530 459 jano.david@zeppelin.com
ZA 0903 564 921 milos.lucan@zeppelin.com
BB 0903 704 247 stefan.marko@zeppelin.com
KE 0903 804 823

POŽIČOVŇA STAVEBNÝCH STROJOV 
 048 / 169 69     pozicovna-sk@zeppelin.com

Prevádzkyschopnosť stroja sa odvíja 
aj od kvality podvozka

VÝBER SPRÁVNEHO 
PODVOZKA CAT 
JE CESTOU K ÚSPECHU

Podvozky dozérov Cat sú konštruované na optimálny výkon, 
maximálnu odolnosť a prevádzkyschopnosť v náročných 
pracovných prostrediach, s minimálnymi nárokmi na údržbu.

Výber vhodného podvozka Cat zvyšuje efektivitu práce 
pri znížení prevádzkových nákladov.

*Výrobné požiadavky zahŕňajú kvalitu materiálu, tepelnú úpravu, vzhľad, vhodnosť, funkčnosť a rozmerovú presnosť.

NASADENIE STROJA

MOŽNOSŤ REPASÁCIE 
ALEBO OPAKOVANÉHO

POUŽITIA

Bežné, ľahké zaťaženie, 
použitie pri malom až 
miernom rázovom zaťažení

Akékoľvek použitie 
vrátane lesníctva a od-
padového hospodárstva, 
vyžadujúce produkciu 
pri strednom až veľkom 
rázovom zaťažení

Náročné práce, kde 
je kľúčová maximálna 
odolnosť

Použitie vyznačujúce 
sa vysokou abráziou 
a malým až miernym 
rázovým zaťažením

Vyrábané podľa bežných 
špecifikácií

Vyrábané podľa prísnych 
špecifikácií Cat

Vyrábané podľa prísnych 
špecifikácií Cat

Vyrábané podľa prísnych 
špecifikácií Cat

Puzdrá sa môžu otáčať,  
nie je zaručené

Puzdrá sa môžu otáčať, 
s mazanými čapmi 
zaručené

Puzdrá sa môžu otáčať, 
s mazanými čapmi 
zaručené

Vzhľadom na konštrukciu 
nie je vyžadovaná

AKO SA VYRÁBA*

TYP ÚDRŽBY

Určené na prevádzku  
až do zničenia

Vodiace kolesá môžu byť 
opakovane použité alebo 
repasované

Vodiace kolesá 
a segmenty môžu byť 
opakovane použité

GENERAL 
DUTY HEAVY-DUTY

HEAVY-DUTY  
EXTENDED LIFE 
(HDXL)

CAT® 
ABRASION™

Vodiace kolesá môžu byť 
opakovane použité alebo 
repasované
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